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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA DOIS DO MÊS DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ================ ================ 

ACTA N.º 19/11 

========== Aos dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, nesta Vila 

de Moimenta da Beira, Edifício dos Paços do Município e Salão Nobre desta Câmara 

Municipal, comigo, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, Chefe de Divisão 

Administrativa (que, nos termos do DESPACHO do Senhor Presidente, datado de 02 de 

Novembro de 2009, elaborei a acta da presente reunião), compareceram os Senhores 

JOSÉ EDUARDO LOPES FERREIRA, FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS 

GOUVEIA CARDIA, ALEXANDRA MARIA FONSECA MARQUES, ANTÓNIO JOSÉ 

TEIXEIRA CAIADO, e JORGE DE JESUS COSTA, o primeiro na qualidade de 

Presidente da Câmara e os outros na de Vereadores para realizarem a presente reunião 

ordinária, a qual foi estabelecida por deliberação tomada na reunião ordinária, realizada 

no dia 04 de Novembro de 2009, exarada a folhas 92, ponto 88, do livro de actas 139, 

cuja ordem do dia havia sido previamente distribuída a todos os seus membros, dentro 

do prazo previsto no n.º 3, do art.º. 84º., da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ======= 

ABERTURA DA REUNIÃO  ==============================================  

========== Verificada a existência de "Quorum", pelo Senhor Presidente foi declarada 

aberta a reunião, quando eram 09H30. ===================================== 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  ============================================= 

========== Nos termos e para efeitos do disposto na alínea c), do nº.1, do artº. 64º., 
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da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

JUSTIFICAR as faltas do Vereador, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO, devido 

ao falecimento de um familiar, e do Vereador, LUÍS CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

ausente por estar de férias. ============================================== 

01. ÓRGÃOS DA AUTARQUIA  

098 – 020/024/000 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PAI DO 

VEREADOR, JOAQUIM ANTÓNIO DA COSTA COELHO  ======================= 

========== Neste momento de dor e de luto pessoal que o Senhor Vereador 

JOAQUIM ANTÓNIO COSTA COELHO atravessa, na sequência do falecimento do seu 

extremoso pai, a Câmara Municipal aprovou um VOTO DE PESAR pela perda sofrida, 

que lamenta profunda e sentidamente, acompanhada de um grande abraço de 

solidariedade, que deve ser transmitido ao Senhor Vereador e respectiva família. ===== 

099 – 020/030/000 – ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO M UNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA e CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO  DO VALE DO 

VAROSA E DOURO – Frequência da Piscina  e Pavilhão Municipais –  

Isenção/redução de taxas  ============================================== 

========== Oriundos da ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 

MOIMENTA DA BEIRA e da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO 

VAROSA E DOURO, presentes à reunião o ofício nº. 2, e um “e-mail”, datados de 03 de 

Junho, último, e 17 de Agosto, último, respectivamente, a solicitar o estabelecimento de 

um protocolo com este Município, no sentido de obter alguns descontos na utilização 
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dos espaços desportivos e de lazer, pelos seus associados e colaboradores. -------------- 

----- Submetido o assunto ao Chefe da DIVISÃO ADMINISTRATIVA, o mesmo prestou a 

informação nº. 119/DA/2011, datada de 19 de Agosto, último, do seguinte teor: ------------- 

----- “Dando cumprimento aos Despachos da Srª. Vereadora, Drª. Alexandra Marques, nos pedidos 

apresentados pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA, e pela 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO VALE DO VAROSA E DOURO, sob os nºs. 3495 e 5296, em 

03 de Junho e 17 do corrente mês, relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre informar: ------------ 

----- 1. No que se refere ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais – publicado no 

DR, II Série, nº. 93, de 13/05/2010 – não se encontra prevista a possibilidade das instituições supra 

referenciadas serem isentas ou terem qualquer redução nas taxas municipais. Na verdade, o 

Regulamento de Taxas Municipais, na tabela de taxas - SUBSECÇÃO II – pavilhão gimnodesportivo, sala 

de musculação e piscina municipal – prevê o pagamento de taxas por actividades desenvolvidas ou 

promovidas por entidades, instituições do município ou fora do município, por grupos organizados até 

10 utilizadores, por mensalidade e ou por hora. -------------------------------------------------------------- 

----- Todavia, o nº. 10, do seu artigo 25º., diz-nos que “poderão existir outras isenções não 

especificadas nos números anteriores, desde que previstas em regulamento”.  ---------------------------- 

----- 2. Neste sentido, deve ser referido que: ----------------------------------------------------------------- 

----- a) No Regulamento do Pavilhão, concretamente através dos artigos 14º. e 27º., poderão ser 

celebrados protocolos de utilização com instituições, associações ou clubes, com sede ou não no 

Município de Moimenta da Beira, podendo a Câmara proporcionar a utilização total ou parcialmente 

gratuita; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) O Regulamento da Piscina também prevê no seu artigo 16º., que o Município de Moimenta 

da Beira poderá, sempre que entender, celebrar protocolos com entidades públicas ou privadas, assim 

como pessoas individuais, que promovam o desenvolvimento de actividades desportivas de forma 

regular, nada referindo sobre isenções ou reduções de taxas, deixando que os casos omissos sejam 

resolvidos pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 18º.” ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja estudada a 

possibilidade de celebração de um protocolo, para os fins propostos, devendo o mesmo 

ser apresentado em próxima reunião para apreciação. ========================== 

02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  

“Gabinete Jurídico e de Contencioso” 

100 – 150/168/400 – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N. º 06/2011 ========= 

========== Oriundo do Serviço de Contra-Ordenações, presente à reunião a 

informação n.º 18/2011, datada de 03 de Agosto, último, do seguinte teor: ------------------- 

----- “Informa-se V.ª Ex.ª, Sr. Presidente da Câmara que, ao Sr.º MANUEL PAIVA VAZ, residente na 

localidade de Paraduça freguesia de Leomil, Município de Moimenta da Beira, foi instaurado o processo 

de contra-ordenação n.º 06/2011, por ter colocado resíduos, nomeadamente papeis, plásticos, junto à 

estrada municipal de ligação de Alvite a Paraduça. ----------------------------------------------------------- 

----- No âmbito da instrução do citado processo de contra-ordenação foram adoptadas as seguintes 

diligências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1- Notificou-se o arguido para, comparecer nos Serviços de Contra-Ordenações a fim de ser ouvido 

em declarações e alegar o que tiver por conveniente em sua defesa, podendo indicar testemunhas e 

constituir advogado de defesa, nos termos legais. ------------------------------------------------------------ 

----- 2- O arguido não compareceu no Serviço de Contra-Ordenações, para fazer a sua defesa. ---------- 

----- 3- Em 06 de Julho de 2011, a Fiscalização Municipal emitiu a Informação n.º /FISC., referindo que 

o lixo objecto do presente auto de notícia de contra-ordenação, já não se encontra no local, certo é que, 

o mesmo continua sujo com outro lixo, não se verificando qualquer identificação que indique o autor da 

infracção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Pelo exposto, e de harmonia com o disposto no n.º 2, do art.º 86.º, do Regulamento da Gestão 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública de Moimenta da Beira, o qual refere que compete à Câmara 
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Municipal decidir os processos de contra-ordenação instaurados por violação do Regulamento supra 

referido, submeto o processo de contra-ordenação supra mencionado para os fins que V.ª Ex.ª entender 

por convenientes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que o lixo em questão já não se encontra no local, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aplicar a sanção de mera admoestação, prevista no 

artigo 51.º, do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a nova redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro. ============================== 

02.02 - DIVISÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA  

“Secção de Contabilidade” 

101 – 210/207/000 – EDIÇÃO DO LIVRO “MARTE CONTRA MINERVA NAS TERRAS 

DO DEMO” - DR. JAIME RICARDO GOUVEIA  =============================== 

========== Oriunda do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, FRANCISCO 

ALEXANDRE DOS SANTOS GOUVEIA CARDIA, presente à reunião uma informação, 

datada de 2 de Agosto, último, relativamente à edição da publicação referida em 

epígrafe, através da qual comunica que a primeira proposta apresentada na informação 

do Gabinete da Cultura é a mais interessante, sendo o encargo final para o Município de 

€ 3.586,00 (três mil quinhentos e oitenta e seis euros). --------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/020120, onde em 5 de 

Agosto, último, existia uma dotação orçamental disponível no valor de € 3.700,00 (três mil e setecentos 
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euros)” e no Plano de Actividades Municipais no Objectivo 2.5.1., código 07 e nº. 41/2011, com dotação 

de € 3.700,00 (três mil e setecentos euros).” ----------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação 

supra mencionada, no sentido de adquirir mil exemplares da referida obra, a distribuir 

pelas Escolas, Biblioteca e Associações diversas, aprovando o encargo global de € 

3.586,00 (três mil quinhentos e oitenta e seis euros). =========================== 

“Património” 

102 – 130/151/200 – PARQUE INDUSTRIAL DE MOIMENTA D A BEIRA – EMPRESA 

FORMOSCAR – REPARAÇÃO AUTO PEÇAS, LDA. – Pedido de restituição bancária  

========== Oriundo da Empresa FORMOSCAR, sedeada na Zona Industrial de 

Moimenta da Beira, presente à reunião um ofício, datado de 11 de Agosto, último, 

solicitando a libertação da garantia bancária prestada à Câmara Municipal, referente ao 

Lote n.º 23, do Parque Industrial de Moimenta da Beira, bem como a emissão do 

respectivo documento comprovativo. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando que se comprova a existência do imóvel edificado, nos 

termos regulamentares, a Câmara deliberou, por unanimidade, libertar a respectiva 

garantia bancária. ===================================================== 

103 – 130/152/000 – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVI L ================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma informação, 

datada de 30 de Agosto, último, a comunicar que foi efectuada uma apólice de seguro 

de responsabilidade civil, com a companhia seguradora “Allianz”, pelo valor de € 
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2.508,00 (dois mil, quinhentos e oito euros), com o intuito de garantir a responsabilidade 

decorrente de actos de gestão pública que possam ser imputáveis à Câmara Municipal, 

em consequência do exercício da actividade municipal. -------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 0102/020212, onde em 30 de 

Agosto, último, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 3227,48 (três mil duzentos e 

vinte e sete euros e quarenta e oito cêntimos).”-------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

104 – 310/302/433 – CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA B EIRA – Aquisição de 

terreno  ============================================================= 

========== Oriunda do Senhor Presidente, presente à reunião uma proposta, datada 

de 30 de Agosto, último, com o seguinte teor: --------------------------------------------------------- 

----- “Considerando que a construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira, já a decorrer, se 

pretende que constitua uma intervenção integrada, expandindo o Campus de Ensino e relacionando-o 

com a envolvente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda que as diversas intervenções físicas programadas devem incidir em áreas de 

terreno contínuas, e verificando-se a necessidade de adquirir mais duas parcelas de terreno, para 

cumprir os objectivos enunciados, proponho: ----------------------------------------------------------------- 

----- 1 A aquisição à senhora Maria Elsa Leitão, NIF 146186729 e herdeiros de António Gomes da 

Mariana, residentes em Moimenta da Beira, a melhor identificar aquando da celebração do contrato-

promessa de compra e venda, de duas parcelas de terreno, uma com a área de 1.156m2 e outra com a 

área de 2817m2, perfazendo o total de 3.973m2, ambas inscritas na Matriz Predial de Moimenta da 
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Beira, sob o artigo n.º 490.º, e omissas na Conservatória do Registo Predial de Moimenta da Beira, 

conforme planta anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 Que o preço de aquisição seja € 7,50/m2 (sete euros e cinquenta cêntimos), perfazendo o valor 

total de € 29.797,50 (vinte e nove mil setecentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos). -------- 

----- Que no acto da assinatura do contrato-promessa de compra e venda seja paga a quantia de € 

7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), devendo as restantes condições de pagamento serem as que 

vierem a estabelecer-se no dito contrato.” --------------------------------------------------------------------  

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2. da execução 

orçamental, nos termos das condições técnicas previstas no artº. 3º., do DL 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânico-económica 04/070101, onde em 30 de 

Agosto, último, existia uma dotação orçamental disponível, no valor de € 352.885,14 (trezentos e 

cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco euros e catorze cêntimos), estando o mesmo previsto 

no Plano Plurianual de Investimentos, no Objectivo 2.1.1., Código 07 e n.º 2010/81, onde, na mesma 

data existia um saldo disponível de € 300.947,64 (trezentos mil novecentos e quarenta e sete euros e 

sessenta e quatro cêntimos).”---------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO :  A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar integralmente com a 

proposta de aquisição dos referidos terrenos, autorizando o Senhor Presidente a assinar 

os respectivos contratos de aquisição de compra e venda, nos quais deve constar a 

calendarização do plano de pagamentos. =================================== 

“Tesouraria”  

105 - 400/408/000 - DIÁRIO – Saldos  ====================================== 

========== Presente à reunião o resumo dos fluxos de caixa do passado dia 1, que 

acusava um saldo no total das disponibilidades no montante de € 176.770,19 (cento e 



 F lF lF lF l.112 
____________ 

 

____________ 

2011.09.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 3333     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
setenta e seis mil, setecentos e setenta euros e dezanove cêntimos), assim 

discriminado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                            a) Dotações Orçamentais……………. €   59.337,41   

                            b) Dotações não Orçamentais............ € 117.432,78 

                           TOTAL……………...... €  176.770,19   

03.02 – DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS 

106 - 310/301/400 – IC26 – LAMEGO/TRANCOSO – Estudo  de Avaliação da Rede 

Rodoviária Nacional no Douro Sul – Avaliação Ambien tal Estratégica – Solicitação 

de Parecer sobre o Relatório Ambiental e o Relatóri o de Proposta de Rede 

Rodoviária  ========================================================== 

========== No seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária, realizada em 

05 de Agosto, último, exarada a folhas 71, ponto 68, deste livro de actas, em que foi 

deliberado decidir este assunto em próxima reunião de Câmara, dado que está ainda a 

decorrer o inquérito público, novamente presente à reunião o referido processo, 

acompanhado de um ofício do INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 

IP, a solicitar o parecer desta Câmara Municipal, na qualidade de ERAE (Entidades com 

Responsabilidades Ambientais Específicas), nos termos e para efeitos do artigo 7.º, n.ºs 

1 e 3, do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, sobre o Relatório Ambiental e o 

Relatório de Proposta de Rede Rodoviária do Estudo de Avaliação da Rede Rodoviária 

Nacional no Douro Sul (IC26 – Lamego/Trancoso). --------------------------------------------------

------ Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, 
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o mesmo prestou a informação nº 033/DOM/2011, datada de 26 de Agosto, último, que 

nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------ 

DELIBERAÇÃO:  Tendo por base a informação técnica supra mencionada, a Câmara 

deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------  

----- a) No que respeita ao Relatório Ambiental, solicitar, nos termos da informação 

referida, ao INSTITUTO DE INFRA-ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS, IP, todos os 

elementos dela constantes, sem os quais a Câmara considera não ter condições para 

emitir o respectivo parecer; --------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) No tocante ao Relatório de Proposta de Rede Rodoviária, concordar 

genericamente com o relatório, ainda que esta apreciação esteja condicionada pela 

exiguidade dos dados fornecidos nesta fase, tal como consta da informação já referida. - 

----- Mais deliberou a Câmara transmitir ao INIR, IP, ainda no âmbito desta apreciação: - 

----- a) Que considera este investimento decisivo para a coesão social e territorial, 

concorrendo ainda esta acessibilidade, de forma vincada, para a competitividade desta 

região e dos respectivos produtos como a maçã, o vinho, os granitos e o turismo, áreas 

da actividade económica que podem proporcionar um contributo relevante para a 

economia da região e do país. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Que dado o seu importante contributo para a correcção das assimetrias 

actualmente existentes, castradoras do nosso desenvolvimento, seja atribuída a este 

investimento a devida prioridade, corrigindo assim uma injustiça, perante os habitantes 

de Moimenta da Beira e toda esta região. =================================== 
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107 – 310/999/000 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira com a Junta de 

Freguesia de  Moimenta  da Beira – Comparticipação extraordinária  =========== 

========== Oriundo da Junta de Freguesia de Moimenta da Beira, presente à reunião 

o ofício, datado de 03 de Agosto, último, a solicitar a atribuição de uma comparticipação 

extraordinária, no montante de € 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros), 

referente aos trabalhos que excederam o valor do investimento realizado, relativos ao 

protocolo celebrado entre esta Câmara Municipal e aquela Junta de Freguesia. ------------ 

----- Submetido o assunto à apreciação do Chefe da DIVISÃO DE ECONÓMICA E 

FINANCEIRA, o mesmo prestou a informação n.º 14/DEF/PF, datada de 29 de Agosto, 

último, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- “A presente informação surge perante o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal para que 

os serviços da Divisão de Estudos e Projectos e a Divisão Económica e Financeira “ informem sobre o 

conteúdo da carta enviada pela Junta de Freguesia de S. João Baptista à Câmara Municipal”. ------------ 

----- Efectivamente, após validação dos dados mencionados na carta, descrição e valores (com 

excepção do último paragrafo), constatamos que os mesmos estão correctos. ----------------------------- 

----- Adicionalmente informa-se que a Junta de Freguesia de S. João Batista, não executou o último 

Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira que foi celebrado com todas as Juntas de Freguesia do 

Concelho, aprovados genericamente pela Câmara Municipal em 22/10/2008 e pela Assembleia Municipal 

em 21/11/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O valor que estava aprovado e orçamentado para o protocolo da Junta de Freguesia, totalizava 

37.500,00 €, (trinta e sete mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------- 

----- Destaca-se o facto de a Junta de Freguesia de S. João Batista ter sido a única que não executou o 
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protocolo, e como tal a Câmara Municipal não liquidou / pagou qualquer comparticipação.” -------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ----------------- 

----- “Este encargo reúne as condições previstas na alínea d), do ponto 2.3.4.2., da execução 

orçamental, nos termos das considerações técnicas previstas no artigo 3º., do D.L. 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro, tendo cabimento na rubrica orçamental orgânica-económica 0303/08.05.01.02., onde, existe 

uma dotação orçamental disponível de 134.756,47 €, e estando previsto no Plano de Actividades 

Municipais, no objectivo 2.4.2., código 08, e com o nº.09/2009, onde existe uma dotação de 32.576,44 

€.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO:  Considerando as situações similares já assumidas pela Câmara 

Municipal, a mesma deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de 

Moimenta da Beira, um subsídio adicional no montante 32.500,00 (trinta e dois mil e 

quinhentos euros), referente aos trabalhos que excederam o valor do investimento 

realizado, constantes do primeiro protocolo. ================================= 

108 - 310/399/000 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM AS  JUNTAS DE 

FREGUESIA – Protocolo de Cooperação Técnica e Finan ceira – Alterações  

Aprovação  ========================================================== 

========== Oriundo do Senhor Presidente, presente uma Proposta, datada de 30 de 

Agosto, último, com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------- 

----- “Montantes elegíveis e respectivas comparticipações em função dos valores das receitas FFF e CM:  

Total Receitas FFF e CM Valor elegível % Comparticipação 
Valor máximo 

comparticipação 

Até € 37.500,00 € 35.000,00 70% € 24.500,00 

Entre € 37.500,00 e € € 60.000,00 60% € 36.000,00 
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50.000,00 

Superior a € 50.000,00 € 75.000,00 50% € 37.500,00 

----- 1. Majoração de 10% para os projectos que incidam directamente na melhoria das condições dos 

equipamentos ou infra-estruturas relacionadas com a produção de bens e serviços transaccionáveis. 

Apoio directo à economia – ex. Pavimentação de caminhos agrícolas. Esta majoração pode representar, 

à escolha da Junta de Freguesia, uma das seguintes opções: ------------------------------------------------

----- a) Um aumento no valor máximo elegível, mantendo-se a percentagem de comparticipação ou; --- 

----- b) Um aumento de 10% no valor máximo de comparticipação, mantendo-se o valor máximo 

elegível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Cada Freguesia pode optar por um valor de investimento contido no escalão imediatamente 

inferior, obtendo a percentagem de comparticipação prevista para o escalão pelo qual optou.” ----------- 

DELIBERAÇÃO : Considerando a ausência de dois Vereadores, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, que este assunto volte à próxima reunião para decisão. =========== 

03.03 – DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES  

“Loteamentos e Obras Particulares” 

109 - 360/338/000 - PROCESSOS DECIDIDOS POR DELEGAÇÃO E SUB-

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Conhecimento  ========================= 

========== No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal, na 

reunião realizada em 13 de Novembro de 2009, exarada a folhas 101, ponto 095, do 

livro de actas 139, e em cumprimento do disposto no n.º 3, do art.º 65.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

seguir se identificam, “PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS”, “PROJECTOS DE 

ARQUITECTURA DEFERIDOS”, “PROJECTO DE ARQUITECTURA / 
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ESPECIALIDADES DEFERIDO”, “PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS”, 

que, no âmbito da Delegação e Subdelegação de competências estabelecidas no 

Despacho do Senhor Presidente, datado de 04 de Novembro de 2009, foram deferidos 

pelo Senhor Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSOS SIMPLES DEFERIDOS:  ===================================== 

----- MANUEL DE JESUS RIBEIRO, reconstrução de um muro de vedação com 40 

metros, sito na Localidade de Porto da Nave, Freguesia de Alvite, a que se refere o 

Proc.º n.º 1113.11; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- MARIA ODETE SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA, para ocupação da via pública, 

com uma Grua, em 15m2, no Largo da Igreja, Localidade de Porto da Nave, Freguesia 

de Alvite, a que se refere o Proc.º n.º 111.11; --------------------------------------------------------- 

----- MORGADO & IRMÃO, Ldª., para ocupação da via pública, com materiais, em 10 m2, 

no Verdeal, Freguesia de Arcozelos, a que se refere o Proc.º n.º 115.11. --------------------- 

PROJECTOS DE ARQUITECTURA DEFERIDOS:  ============================ 

----- JOSÉ FERNANDO BESSA DE SOUSA OLIVEIRA, para construção de uma 

moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Zamedas”, 

Freguesia de Paradinha, a que se refere o Proc.º n.º 96.11; --------------------------------------- 

----- MIGUEL MARTINHO GOMES, para construção de um armazém para arrumos 

agrícolas, que pretende levar a efeito no lugar denominado “Serrado”, na Localidade de 

Sanfins, Freguesia de Paçô, a que se refere o Proc.º n.º 82/11. ---------------------------------- 



 F lF lF lF l.118 
____________ 

 

____________ 

2011.09.02 
L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1L i v º .  1 4444 3333     

                MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA 
 

                                                            CÂMARA MUNICIPAL     

 
               TELEFONE: 254 520 070   *  FAX: 254 520 071     *  e-mail: cmmbeira@cm-moimenta.pt  *  3620  MOIMENTA DA BEIRA 

                                                                   
 
PROJECTO DE ARQUITECTURA / ESPECIALIDADES DEFERIDO:  ============== 

----- ROBERTO CARLOS DA COSTA PEREIRA, para instalação de um posto de 

abastecimento de combustíveis, sito no lugar denominado “Senhor dos Caminhos”, 

Freguesia de Caria, a que se refere o Proc.º n.º 48.11. --------------------------------------------- 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DEFERIDOS:  =========================== 

----- BELARMINO RIBEIRO CARDOSO, para reconstrução de uma habitação unifamiliar, 

que pretende levar a efeito no lugar denominado Vinhago em Beira Valente, Freguesia 

de Leomil, a que se refere o Proc.º n.º 3.11; ----------------------------------------------------------- 

----- MARIA EUGÉNIA DE OLIVEIRA CARDOSO, para reconstrução de uma habitação 

unifamiliar, sita na Rua dos Lagares, Freguesia de Vilar, a que se refere o Proc.º n.º 

15.11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara tomou conhecimento. ============================= 

AUSÊNCIA DA REUNIÃO : ============================================= 

========== O Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, ausentou-se da reunião 

por se encontrar impedido de participar, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 44.º, 

do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o n.º 6, do art.º 90.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, em virtude do assunto a que se refere o ponto seguinte 

estar relacionado com a decisão de indeferimento por si proferida. ================= 

110 – 360/337/9.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido de  informação prévia –  

Resposta à deliberação  ================================================ 

========== No seguimento do Despacho do Vereador, em Regime de Tempo Inteiro, 
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ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA CAIADO, em que decidiu indeferir o pedido de informação 

prévia para construção de uma habitação unifamiliar, que a Senhora MARIA DE FÁTIMA 

AFONSO DE ALMEIDA DOMINGOS pretende levar a efeito no lugar denominado Cabril, 

na Localidade de São Martinho, Freguesia de Peva, presente à reunião o referido 

processo, acompanhado de um pedido de recurso à Câmara Municipal, que nesta acta 

se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante, nos termos dos 

n.ºs 5, 6 e 7, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 252-RJ/DOP/2011, de 23 de 

Agosto, último, que nesta acta se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer 

parte integrante, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer desfavorável à 

pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO : Dada a proximidade das infra-estruturas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso da requerente, viabilizando a construção 

requerida. =========================================================== 

REGRESSO À REUNIÃO: ============================================== 

========== Resolvido o assunto precedente, o Vereador, ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA 

CAIADO, regressou à reunião. ============================================ 

111 – 360/338/224.10 – OBRAS PARTICULARES – Constru ção de uma moradia 

unifamiliar  – Projectos de especialidades  ================================= 
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========== Oriundo da Senhora FLORISA MARIA GARFINHO DOS SANTOS 

AMARAL, presente à reunião os projectos de especialidades referentes à construção de 

uma moradia unifamiliar, sita no lugar denominado São Miguel, na Freguesia de 

Moimenta da Beira. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 240-RJ/DOP/2011, de 11 de 

Agosto último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de 

especialidades e emitir a respectiva licença de construção. ====================== 

112 – 360/991/70.11 – OBRAS PARTICULARES – Pedido d e emissão de parecer –  

Certidão de compropriedade  =========================================== 

========== Oriundo do Senhor MANUEL FERREIRA SOARES, presente à reunião um 

pedido de parecer à constituição de compropriedade, resultante da partilha de bens 

rústicos, nos termos do n.º 1, do art.º 54.º, da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, que 

alterou a Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, sobre as Áreas Urbanas de Génese Ilegal - 

AUGI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 82-OS/DOP/2011, datada de 23 do 

corrente mês, emitindo parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido 

apresentado, e emitir a respectiva certidão em conformidade. ==================== 
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113 – 360/347/5.11 – OBRAS PARTICULARES – Destaque de parcela – Pedido de 

emissão de certidão de destaque de parcela  =============================== 

========== Oriundo do Município de Moimenta da Beira, presente à reunião um pedido 

de emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 900m2, 

de um prédio com a área total de 2.400m2, sito no lugar denominado Pai Barba, na 

Localidade de Soutosa, Freguesia de Peva. ----------------------------------------------------------- 

----- Submetido o processo à apreciação técnica, da DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, a mesma prestou a informação n.º 84-OS/DOP/2011, datada de 30 de 

Agosto último, em que, pelos motivos ali descritos, emite parecer favorável à pretensão.  

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que a referida 

parcela reúne as condições previstas no disposto no n.º 4, do art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, pelo que poderá ser emitida a respectiva certidão em conformidade. ======= 

04 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO  

“Educação” 

114 – 710/714/400 – ENSINO BÁSICO – Auxílios económ icos para os alunos no ano 

lectivo 2011/2012  ===================================================== 

========== Oriunda da DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, presente à 

reunião a Informação n.º 40/DASE/2011, datada de 08 de Agosto, último, que nesta acta 

se considera integralmente transcrita e dela fica a fazer parte integrante, acompanhada 

das listagens dos alunos, instruídas de acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 
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09 de Setembro, que solicitaram auxílios económicos, para o ano lectivo 2011/2012, cujo 

montante global ascende a € 52.009,50 (cinquenta e dois mil e nove euros e cinquenta 

cêntimos), sendo os encargos no período de Setembro a Dezembro do corrente ano, 

inclusive, de € 25.352,82 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois euros e oitenta 

e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Traz inserta a seguinte informação da SECÇÃO DE CONTABILIDADE: ---------------- 

----- “O respectivo encargo tem cabimento nas rubrica orçamental orgânico-económica 04/040701 onde 

existe um saldo disponível de € 261.162,69 (duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e dois 

euros e sessenta e nove cêntimos), e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no 

Objectivo 2.1.2, Código 03 e nº. 15/2011, com a dotação de € 55.382,83 (cinquenta e cinco mil 

trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e três cêntimos), e na rubrica orçamental orgânico-economica 

04/040802 onde existe um saldo disponível de € 12.012,50 (doze mil e doze euros e cinquenta 

cêntimos) e que o mesmo está previsto no Plano de Actividades Municipais, no Objectivo 2.1.2, Código 

04 e nº. 16/2011, com a dotação de € 8.512,50 (oito mil quinhentos e doze euros e cinquenta 

cêntimos), tendo sido efectuado o respectivo cabimento.”---------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO : A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os auxílios 

económicos, referidos na informação supra citada, tendo por base as listagens 

apresentadas. ======================== =============================== 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E APROVAÇÃO DESTA ACTA  ================ 

========== Finalmente, e não havendo mais nada a tratar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente acta, após a mesma ter sido lida em voz alta no final 

desta reunião, nos termos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, do art. 92º., da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, a qual vai ser assinada pelos Senhores Presidente da Câmara, 
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Vereadores e por mim, ANTÓNIO JOSÉ TAVARES BONDOSO, sendo seguidamente 

distribuída, fotocópia, a todos os membros da Câmara. -------------------------------------------- 

----- Seguidamente, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

11H15. ============================================================= 

O PRESIDENTE, 

 

OS VEREADORES, 

 

 

 

 

 

 

 

O SECRETÁRIO, 

 


